
Det sidste års tid har der været en hel del presseomtale af OPP 
– Offentlig Privat Partnerskab. Men er OPP et vidundermiddel, 
og hvem er egentlig interessenterne bag den massive presse
omtale?

Hvad er OPP egentlig? 
Det er væsentligt at bemærke, at OPP er en samarbejdsform mel
lem offentlige og private selskaber og ikke en finansieringsform. 

OPP i danske kommuner kan typisk anvendes i forbindelse med 
store anlægsprojekter og kendetegnes bl.a. ved, at projektering, 
anlæg, drift og finansiering kan udbydes og opføres i ét samlet 
projekt. 
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Fortsættes næste side

I dette nummer finder du nyheder om

 OPP – en trylleformular?

  Mulighed for at optage lån med rente maksimum 

  Markedsnyt  storm i et glas vand?

  Udbud – undgå visse formuleringer

 Ny finansiering af ældreboliger

 Den nordiske model  The Nordic Model 

  Skal hjemmeplejebilen i fremtiden køre på natur 

og biogas?

OPP – EN TRYLLEFORMULAR?
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Formålet er at skabe en risikodeling mellem henholdsvis den 
offentlige og de private parter, der gør det muligt at udnytte 
de synenergier, som parterne i fællesskab kan skabe. Opgaver
ne skal løses af den part, som har de bedste forudsætninger.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen har defineret tre sidestil
lede modeller for OPP:

1) OPP med privat finansiering og privat ejerskab
2) OPP med privat finansiering og offentligt ejerskab
3) OPP med offentlig finansiering og offentlig ejerskab

Der har været mest medieomtale af de modeller, som involve
rer privat finansiering. Grunden hertil er, at den danske pen
sionssektor har kommunikeret, at sektoren gerne vil levere 
finansiering til både statslige og kommunale projekter. 

KommuneKredit mener, at netop den private finansiering kan 
risikere at bidrage negativt til synenergierne i et projekt. Risi
koen er, at den private finansiering er dyrere end den alterna
tive finansiering, som stat og kommuner selv kan tilvejebringe.

Kommuner og regioner må som bekendt ikke låne til alle formål, 
men kun til de anlægsområder, der er nævnt i lånebekendt
gørelsen. Tilsvarende må en kommune ikke uden dispensation 
lade andre afholde udgiften for kommunen mod at betale en 
løbende leje, leasing eller OPPudgift. 

Det betyder imidlertid ikke, at stat og kommuner ikke selv ville 
kunne finansiere de relevante projekter, hvis der var helt frie 
rammer for at påbegynde anlægsinvesteringer. Faktisk har de 
offentlige myndigheder lige netop nu historisk gode mulig
heder for at tilvejebringe billig finansiering, og det er derfor 
fejlagtigt at henføre debatten til, at ”riget fattes penge”. 

Økonomi og Indenrigsministeriet har i de senere år afsat dis
pensationspuljer til kommunale OPPprojekter, men puljernes 
størrelse har ikke været særligt store.

Lad os se lidt på hvilke interesser, der er i debatten om OPP. 

Opgaveudbydere
I de tilfælde, hvor kommunerne efter Økonomi og Indenrigs
ministeriets godkendelse har løst en given opgave ved et OPP
projekt, har der generelt kunnet konstateres tilfredshed med 
selve løsningen. 

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen offentliggjorde i oktober 
2012 en undersøgelse, som vedrører de 13 projekter, der pt. 
er indgået aftale om i Danmark. Der er tale om såvel statslige 
som kommunale projekter. 8 af disse projekter er kommunale, 
og heraf er bare 2 gennemført med offentlig finansiering.
 
Undersøgelsen viser, at ”de ordregivende myndigheder bl.a. 
vurderer, at der er udviklet totaløkonomisk optimerende og 
 innovative forslag”, og at ”OPP projekterne er blevet færdig
gjort ... i de fleste tilfælde til en pris, der er tæt på det aftalte”.

Ofte er der altså kommet gode og kreative løsninger ud af pro
jekterne. Men kunne dette ikke være opnået alligevel, og må
ske kunne man have fået mere ud af investeringen? 

Det kreative ligger i hvert fald næppe i, at den private finan
siering har en væsentlig højere rente end den rente, som kom
munen normalt må betale for finansiering.

Der mangler dog erfaringer med projekter, som har været i drift 
i flere år. Visse erfaringer fra udlandet tyder på, at man skal 
tænke langsigtet, før man går ind i OPPprojekter. OPPaftaler
ne er nemlig ofte indgået med endog meget lange kontrakt
lige forpligtelser for kommunen, og man kan ikke nødvendigvis 
omprioritere, som man måske er vant til, når behovene ændrer 
sig undervejs.

Rådgivere
Et OPPprojekt kræver som regel assistance fra flere forskel
lige rådgivere, og det er KommuneKredits opfattelse, at beho
vet for den nødvendige assistance er omfattende. Dette har 
vakt interesse i rådgiver kredse, hvor OPP er blevet et forret
ningsområde.

Det øgede behov for rådgivere er selvfølgelig alt andet lige for
dyrende for et projekt set i forhold til de omkostninger, som 
normalt skal afholdes ved en anlægsinvestering.

Dette er også en af baggrundene for, at der er en kritisk masse 
for OPPprojekter, da de som regel kræver et større forarbejde 
end almindelige anlægsprojekter. F.eks. skal der udarbejdes 
en meget nøje beskrivelse af eksempelvis funktionskrav og ni
veau for fremtidig vedligeholdelse. 

For at OPPprojekter skal være rentable, er den almindelige op
fattelse, at projekterne mindst skal have en investeringssum 
på 100 mio. kr.

Finansiel partner
Privat finansiering af OPPprojekter kan ske via bank, realkredit 
eller pensionskasse. OPPprojekter med offentlig finansiering 
kan ske via kommunens kassebeholdning eller ved lånefinan
siering, f.eks. gennem KommuneKredit.

På grund af finanskrisen er der i dag en langt større forskel på 
prisen på lån, når man sammenligner offentlig og privat finan
siering, end der var tidligere. 

Bankerne har efter finanskrisen ikke længere samme appetit 
på at udbyde lange udlån, og KommuneKredit er bekendt med, 
at der er banker, som helt har trukket sig ud af markedet for 
langfristet finansiering. 

Realkreditten er bedre stillet, men har det problem, at de ikke 
kan dække hele investeringen. Det har da også, som det har 
fremgået i medierne, specielt været pensionskasserne, som 
har haft interesse i at få gang i OPPprojekter. 

OPP – EN TRYLLEFORMULAR?
Fortsat fra forsiden

Fortsættes næste side
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OPP – EN TRYLLEFORMULAR?
Fortsat fra side 2

Fra pensionskassernes side har det været fremført, som om de 
kunne hjælpe samfundet, fordi det offentlige ikke havde råd til 
at løse anlægsopgaverne. Det er efter KommuneKredits opfat
telse en stor misforståelse, at privat finansiering skulle kunne 
afhjælpe dette problem. 

Kommunernes samlede anlægsudgifter fastsættes efter af
tale mellem regeringen og KL ud fra samfundsøkonomiske 
hensyn, og det er derfor ikke realistisk og hensigtsmæssigt at 
øge anlægsudgifterne blot ved at finansiere dem på en anden 
og dyrere måde.

Fordyrelsen af privat finansierede OPPprojekter har også givet 
anledning til overvejelser på statsligt plan. På en konference 
allerede i 2009 sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen:

„Fokus på disse projekter har været forkert. Vi kan ikke pludse
lig gøre en masse ting for penge, som vi ellers ikke kunne rejse. 
Hvis det blot handler om at rejse penge ad anden vej end via 
staten, så har jeg svært ved at se perspektivet i det. For typisk 
kan vi rejse penge billigere end private kan.“

„Vi har en åben attitude, men jeg skal være ærlig og sige, at 
det er finansieringselementet, der kommer i fokus. Staten er 
rimelig kreditværdig. Krisen har vist, at vi har brugt statens 
kredit værdighed til at rejse penge til bankerne, så bankerne 
kan rejse kredit privat. Ved skatteyderfinansierede anlæg vil 
der sjældent være en fordel på finansieringssiden.“

Hvad er KommuneKredits dagsorden?
KommuneKredits dagsorden er simpel: Den offentlige sektor 
bør ikke have større finansieringsomkostninger end nødven
digt, hverken når der er tale om finansiering til traditionelle 
 anlægsprojekter eller projekter, som gennemføres som OPP. 

KommuneKredit har siden 1899 bidraget til at holde kommu
nernes og regionernes låneomkostninger så lave som muligt, 
og KommuneKredit har i dag ingen problemer med at frem
skaffe finansiering i samme størrelsesorden, som det er stillet 
i udsigt fra de danske pensionsselskaber m.fl.
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KommuneKredit kan nu tilbyde variabelt forrentede lån med 
mulighed for at tilknytte en forsikring mod rentestigninger. Det 
nye lån kalder vi ”KKmax”.

KKmax er relevant for de kommuner og regioner, som ønsker 
at udnytte de nuværende lave renteniveauer, og som samti
dig har behov for budgetsikkerhed i forbindelse med lånop
tagelsen.

Forsikringer er sjældent gratis, og derfor udbetales lånet til 
en kurs, der ligger lavere end kurs pari (100). Underkursens 
størrelse er bl.a. afhængig af, hvilket rentemaksimum man har 
valgt, løbetiden på lånet og markedsforholdene i øvrigt.

Renten på lånet fastsættes som den laveste af 6 måneders 
CIBOR og rentemaksimum. Det betyder, at renten på lånet er 
variabel så længe CIBOR er lavere end rentemaksimum. Hvis 
CIBOR først stiger over det aftalte rentemaksimum forbliver 
renten på maksimum, og når/hvis CIBOR senere falder igen, vil 
renten på lånet automatisk følge med ned.

KommuneKredit kan normalt fremskaffe finansiering til en 
 lavere rente end CIBOR på lån med korte rentebindingsperio
der. Derfor foretages der en renteregulering ved fastsæt telsen 
af hver ydelse. Rentereguleringen svarer pt. til et fradrag i den 
samlede rente på 0,20 procentpoint. Reguleringen kan selvføl
gelig også blive et tillæg.

Der kan etableres lån med rentemaksimum i faste intervaller af 
0,5 pct. f.eks. 3,5 eller 4,0 pct. Rentemaksimum afhænger bl. a. 
af lånets løbetid.  Der er faste betalingsterminer, henholdsvis 
10. marts og 10. september.

Løbetid og afdragsformer kan aftales i henhold til låne
bekendtgørelsens regler. Lånet kan indfris til hver rentetermin 
til maksimalt kurs 100,00.

Vil du vide mere om KKmax, kan du downloade materiale om 
lånets karakteristika på KommuneKredits hjemmeside  
www.kommunekredit.dk eller kontakte KommuneKredits råd
givere på udlaan@kommunekredit.dk

MULIGHED FOR AT OPTAGE LÅN MED 
RENTEMAKSIMUM
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I den seneste udgave af KommuneKredit Information beskrev vi 
de farer og risici, som markedet vurderede, var til stede i den 
globale økonomi. I de forløbne 3 måneder har markedets stem
ning ændret sig fra at være ”ekstremt nervøs” for udviklingen i 
Eurozonen til nu at være ”bekymret” for den fremtidige udvik
ling. Det samme er gældende for udviklingen i USA og Kina.

Den seneste udvikling i de økonomiske nøgletal for Kina og USA 
har vist en bedre udvikling end ventet. Særligt udviklingen i Kina 
ser bedre ud, mens det stadig halter lidt i USA, men som trods 
alt er på vej fremad. Det harmonerer med markedets forvent
ning om, at den amerikanske centralbank ikke ventes at forhøje 
renten før medio 2015.

På det kommende møde i centralbanken i USA ventes det, at 
der laves en forlængelse af bankens opkøb af lange obligatio
ner, således at der stadig vil være et pres nedad på de lange 
renter. Desuden vil det nuværende opkøb af lange realkredit
obligationer  for USD 40 mia. pr. måned  fortsætte indtil ledig
heden i USA er kommet ned under 7 pct. De seneste tal viser 
en ledighed på 7,9 pct. Markedet venter kun et langsomt fald 
i ledigheden med den nuværende økonomiske vækst på 1,5–2 
pct. Det stemmer fint med forvent ningen om uændrede renter 
fra centralbanken frem til 2015.

Samtidig er der efter præsidentvalget i USA kommet fokus 
på den såkaldte ”finansielle afgrund”. Det er betegnelsen for 
udløbet af de midlertidige skattelettelser og udløbet af den 
forlængede dagpengeperiode ultimo 2012. Endvidere er der 
ultimo 2012 lagt op til store automatiske budgetnedskæringer 
over hele budgettet. Den ”finansielle afgrund” er et resultat af 
den manglende politiske enighed om reduktionen af under
skuddet på statens budget. 

Siden starten af november har der været forhandlet mellem 
 demokraterne og republikanerne om en løsning, hvilket i prak
sis vil sige en forlængelse af alle aftaler i 6 eller 12 måneder. I 
skriv ende stund har begge parter fremlagt deres forslag, som 
ikke uventet ligger langt fra hinanden. Markedet venter dog, 
at der opnås en aftale i sidste øjeblik, men der er en risiko for, 
at uenigheden er for stor til at nå en aftale. I så fald vil USA 
få et alvorligt økonomisk tilbageslag, som efterfølgende vil 
ramme Europa og Asien og kvæle væksten globalt. Det er dog 
ikke markedets  hovedscenarie, men risikoen er stor nok til, at 
det skal være med i vurderingen af renter og valuta for 2013.

Det er ingen ændringer i, at de seneste økonomiske nøgletal 
kun  peger på beskeden fremgang i 2013. Det har fået mar
kedet til at se en lille mulighed for en nedsættelse af ECBs 
tone angivne rente fra 0,75 til 0,50 pct. indenfor de næste må
neder. Med inflationen under kontrol understøtter det den lille 
sandsynlighed for en rentenedsættelse.

Markedet vurderer, at ECB – senest med muligheden for op
køb af korte statsobligationer på anmodning  har gjort me
get for at begrænse gældskrisen i Eurozonen og gøre sit 
til, at krisen kan løses. Markedet hæfter sig ved, at det nye 
opkøbsprogram er ubegrænset i modsætning til tidligere 
opkøbs  programmer.

Det er svært at forestille sig spekulanter, der vil stille op mod 
en centralbank med mulighed for at opkøbe obligationer ube
grænset. Det har været medvirkende til at berolige markedet de 
seneste måneder.

Markedet er ikke længere så urolig for Spanien, som endnu ikke 
har anmodet om hjælp under ECBs nye opkøbsinitiativ. Med et 
markant rentefald i Spanien ovenpå ECBs tiltag har man i Spa
nien ikke fundet det nødvendigt at søge om hjælp i et faldende 
rentescenarie. Markedet venter, at Spanien først vil ansøge, 
såfremt de lange spanske renter igen er steget til niveauet før 
ECBs annoncering primo september 2012. Spanien har allerede 
fuldført sin låntagning for 2012 og har modtaget EUR 40 mia. 
fra EUs hjælpefond til de spanske banker, hvilket var ventet. 

Ser man ind i 2013 er der flere ting, der har potentiale til igen 
at skabe uro i Eurozonen. Det er først og fremmest det faktum, 
at Tyskland stadig udviser skepsis for ECBs tanke med at op
købe korte statsobligationer, hvilket medfører usikkerhed om 
programmet fremadrettet – særligt set i lyset af det kommende 
tyske valg i efteråret 2013. Samtidig er det svært at se, at ECB 
alene kan løse krisen på langt sigt til trods for alle deres initia
tiver. Her ser markedet et afgørende fremskridt, at de euro
pæiske politikere er deltagende og er klar over deres rolle i løs
ningen af krisen. Her vil det være en milepæl, hvis EUlandene på 
topmødet den 13. og 14. december kan blive enige om et fælles 
europæisk banktilsyn. I skrivende stund tegner det vanskeligt, 
men der er tegn på, at de europæiske politikere endelig er ved 
at se situationens alvor. Her går det kun langsomt fremad, men 
hvert af de fælles initiativer, der opnås enighed om, er med til at 
lægge låg på krisen. 

Med hensyn til Grækenlands gældsaftale med EU og valuta
fonden (IMF) ser det ud til, at grækerne får en chance for at få 
orden i eget hus. Det ventes at tage adskillige år, men kimen 
til en redning er sandsynligvis lagt med den seneste aftale, 
vurderer markedet. Det udelukker ikke, at der vil komme bump 
på  vejen mod økonomisk fremgang i Grækenland, og en stats
konkurs kan stadig komme på tale, men vi bevæger os i den rig
tige retning.

MARKEDSNYT - STORM I ET GLAS VAND?



6KOMMUNEKREDIT INFORMATION

KommuneKredit har i løbet af det sidste halve år set udbud af 
lån og leasing, hvor formuleringer i udbudsmaterialet, defacto 
udelukker KommuneKredit/KommuneLeasing fra at kunne 
byde, da et af kriterierne har været, at byder skulle være om
fattet af Lov om Finansiel Virksomhed eller opført på Finanstil
synets liste over godkendte institutter. 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har den 26. oktober 
2012 meddelt, at nye almene boliger med statslig støtte fra 
og med 2013 vil blive finansieret med 30årige fastforrentede 
lån. Lånene vil blive ydet som kontantlån med kvartårlige ydel
ser. Den nye lånetyper gælder for lån som optages efter den 1. 
 januar 2013, uanset at tilsagnet er givet tidligere.

Lån med statsstøtte, der allerede er optaget som rentetilpas
ningslån, og som er til refinansiering pr. 1. januar 2013 vil blive 
refinansieret med 5årig rentetilpasning. KommuneKredit af
holdt auktion til refinansieringen den 4. december 2012. Lån
tagere vil modtage meddelelse om rentetilpasningen primo 
2013.

I flere tilfælde er sagerne blevet reddet ved hurtig og ekstra
ordinær indsat fra medarbejdere hos udbyder, men det vil være 
en god idé, hvis formuleringer i udbudsmateriale ikke defacto 
udelukker KommuneKredit fra at byde. KommuneKredit er en 
forening og derfor hverken omfattet af Lov om Finansiel Virk
somhed eller opført på Finanstilsynets liste over godkendte 
institutter. 

Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er 
 re geringen og KL enige om at understøtte kommunernes 
 muligheder for at føre en aktiv boligpolitik. På den baggrund 
har regeringen nedsat det kommunale grundkapitalindskud til 
almene boliger til 10 pct. fra 1. juli 2012 til og med udgangen 
af 2016. Således forhøjes belåningsgraden til 88 pct., mens de 
 resterende 2 pct. fortsat finansieres gennem beboerindskuddet.

UDBUD – UNDGÅ VISSE FORMULERINGER

NY FINANSIERING AF ÆLDREBOLIGER
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LOCAL GOVERNMENT, GLOBAL COMPETITIVENESSIN DENMARK, FINLAND AND SWEDEN

KommuneKredit skaffer den største del af likviditeten til udlån 
via obligationsudstedelser i udlandet. Salget af obligationerne 
sker ikke automatisk  der skal gøres en aktiv indsats for at få 
dem solgt. Det sker bl. a. ved, at medarbejdere fra Kommune
Kredit rejser ud og giver præsentationer, besøger investorer 
og investeringsbanker på de relevante markeder og forklarer 
dem om dansk økonomi, det danske kommunale system og om 
KommuneKredit.

Ofte sker præsentationerne i samarbejde med Kommune
invest og Municipality Finance  KommuneKredits søsterorga
nisationer i Sverige og Finland. Disse institutioner udfylder helt 
samme funktion som KommuneKredit. Set i forhold til verdens
markedet er alle tre institutioner relative små og behovet for 
lånekapital relativt lille. Samarbejdet gør det derfor lettere at 
tiltrække flere investorer til præsentationerne, og alt andet 
lige er det også billigere at holde fælles præsentationer frem
for enkeltvis.

Samarbejdet mellem institutionerne gøres også lettere af, at 
landene er meget ens hvad angår samfundsmodel, økonomisk 
niveau og den store betydning af den kommunale sektor i landene. 

I de fælles præsentationer har institutionerne tidligere selv 
fundet forskelligt statistisk materiale, der kunne vise, at de 
tre lande var forholdsvis ens sammenlignet med forholdene i 
 andre europæiske lande og andre verdensdele. 

For at få en bedre beskrivelse af ”den nordiske model” har de 
3 institutioner sammen med ”tænketanken” Mandag Morgen 
lavet en rapport om den nordiske model. Mandag Morgen har 
fundet tal og skrevet en rapport, der på en let forståelig måde 
præsenterer den nordiske samfundsmodel, herunder den ud

strakte grad af decentralisering af løsningen af de offentlige 
opgaver med en stærk kommunal sektor som et centralt ele
ment. Rapporten skal fremadrettet anvendes, bl. a. når der 
afholdes fælles investorpræsentationer. Rapporten findes kun 
på engelsk!

Se publikationen på KommuneKredits hjemmeside! 

DEN NORDISKE MODEL - THE NORDIC MODEL 

SKAL HJEMMEPLEJEBILEN I FREMTIDEN KØRE 
PÅ NATUR- OG BIOGAS?

Når der i nær fremtid skal vælges ny bil til hjemmeplejen eller 
anden kommunal kørsel, vil der med stor sandsynlig være et 
nyt alternativ til de kendte el, benzin, diesel og hybridbiler, 
da gas forventes at vinde indpas på det danske marked i takt 
med udbredelsen af gastankstationer.

Sammenlignet med biler, der kører på diesel og benzin, er biler, 
som kører på naturgas, mere klimavenlige. Det store perspek
tiv opstår, når der i de kommende år kommer større og større 
andel af biogas i naturgasnettet. 

Biogas i tanken er en billig måde at blive grøn på 
Idéen er, at man skal udnytte det fintmaskede danske gas
ledningsnet til at fordele naturgas til nye gastankstationer. 
Naturgas er lidt mere CO2venligt end diesel, men perspek
tivet er, at der skal blandes mere og mere biogas i tanken i takt 
med, at der opføres en stribe nye biogasanlæg som følge af 
nye støtteordninger, som allerede er vedtaget af folketinget. 

Med biogas fra gylle og organisk husholdningsaffald eller slam 
fra spildevandsrensning er der mulighed for, at den kommu
nale kørsel kan blive på op til 100 pct. vedvarende energi og 
således blive CO2neutral inden for en kort årrække. 

Fortsættes næste side
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Energistyrelsen har i sin rapport ”Alternative drivmidler – 2.0” fra 2012 
konkluderet, at gas udgør et samfundsøkonomisk billigere alternativ til 
benzin og diesel end f.eks. elbiler. Rapporten og dens forudsætninger 
kan downloades fra Energistyrelsens hjemmeside.

Moden teknologi
De teknisk mest gennemprøvede køretøjer er diesel og ben
zinbiler, som er de dominerende på markedet i dag. 

Gasbiler er dog i betydelig vækst og ligger nr. 3 i Europa. I 
Sverige kører der således 37.000 personbiler, 1.750 busser 
og 600 lastbiler på gas. I Tyskland er der 92.000 gasbiler, og 
på europæisk plan er der i alt 1,4 mio. gasbiler allerede i dag. 

Gasbiler har samme levetid som dieselbiler, men for de tunge 
køretøjer er anskaffelsesprisen lidt højere. Gasbiler findes i 
alle størrelser fra småbiler egnet i hjemmeplejen og til busser 
og lastbiler. Stort set alle de store bilmærker har forskellige 
gas biler i sortimentet. En VW Up! forventes kun at koste ca. 
10.000 kr. mere på gas i anskaffelse end benzinversionen, 
men når priser, afgifter og effektivitet tages i betragtning, 
koster det stort set det samme at køre på gas i forhold til 
benzin. 

I Danmark har det kommunalt ejede Naturgas Fyn indkøbt 
en flåde på 14 gasbiler bl.a. fra VW fordelt på Transportere, 
Caddy og Passat. Bilerne udgør p.t.  Danmarks samlede gas
bilsflåde og har nu været i daglig drift i et år. Naturgas Fyn 
har etableret en gastankstation på Ørbækvej i Odense, som 
også benyttes flittigt af svenskere, italienere og tyskere, 
som er på gennemrejse i deres gasbiler. Naturgas Fyn har 
etableret et datterselskab, Bionaturgas Danmark A/S, som 
søger at blive en betydende spiller inden for etablering af 
gastankstationer og biogasanlæg i samspil med bl.a. kom
muner og landmænd. 

KommuneLeasing og Bionaturgas Danmark A/S er derfor i 
dialog om, hvordan man kan hjælpe de kommuner, der ønsker 
at benytte sig af gasbiler. I den forbindelse kan en flåde af 
 eksempelvis hjemmeplejebiler være med til at skabe et ren
tabelt grundlag for etablering af gastankstationer. Bionatur
gas Danmark ønsker også at stille tankfaciliteten til rådighed 
for private, så den derved kommer til gavn for alle, og anlæg
get udnyttes mere effektivt. 

Yderligere information
Kontakt KommuneLeasing på telefon: 3315 4464 eller email 
bil@kommuneleasing.dk eller 
Bionaturgas Danmark ved senior manager Jonny Trapp 
 Steffensen, på telefon: 4034 1853 eller email jts@ngf.dk.
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KommuneKredit og KommuneLeasing 
ønsker en glædelig jul og et godt nytår!


